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GDE MENA

Globalt Dynamiskt Engagemang (GDE) är en ansats som Lunds 
universitet arbetar utifrån för att stärka och vidareutveckla 
internationellt genomslag avseende forskning, utbildning samt 
nätverk och innovation. Demokrati, akademisk frihet och an-
svarstagande är grundpelare i detta arbete. Arbetet bygger på 
en gedigen analys av den omvärldsbevakning som kontinuerligt 
genomförs. Världen förändras snabbt och blir alltmer komplex 
och osäker. Geopolitiska kriser och konflikter, pandemier, demo-
grafiska förändringar, ökade ojämlikheter, ökad autokratisering 
och minskat förtroende för expert- och kunskapsorganisationer 
påverkar lärosäten på ett genomgripande sätt, inte minst dess 
internationalisering och globala samarbeten. Dessutom står 
akademin inför utmaningen med bristande akademisk frihet på 
många platser i världen, och regelverk som försvårar internatio-
nellt samarbete och internationell rekrytering. I denna kontext 
vill Lunds universitet använda de möjligheter som den digitala 
och gröna omställningen innebär och på ett ansvarsfullt, hållbart 
och dynamiskt sätt öka sitt globala engagemang och samarbete 
med partner och nätverk inom såväl högre utbildning som 
samverkans- och innovationsverksamheter.

GDE-ansatsen bygger på att ramverk för de geografiska 
områden där universitetet är engagerade årligen ställs sam-
man. Till dessa ramverk (förkortade GDE-F) beslutas även en 
färdplan avseende kommande år. I detta dokument presenteras 
färdplanen för MENA 2023 samt kort bakgrundsinformation 
från ramverket som är avsedd att ge riktning till det kortsiktiga 
universitetsövergripande arbetet, som över tid även bygger den 
långsiktiga inriktningen för universitetet. 

I färdplanen presenteras några prioriterade aktiviteter för 
arbetet under 2023, men det utesluter inte att även andra frågor 
kan komma att bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt 
kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar 
utifrån avseende 2023-2024.

Kristina Eneroth 
Vicerektor för samverkan och internationella frågor
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LU på den internationella arenan

Utifrån det övergripande målet att sprida kunskap 
om MENA vid LU och göra en översyn av LU:s sam-
arbeten i området, identifieras följande styrkor och 
möjligheter.

STYRKOR

• Centrum för Mellanösternstudier (CMES) som värde-
fullt kunskapscentrum och plattform för tvärveten-
skaplig forskning och utbildning på området

• Starka akademiska samarbeten på forskarnivå

• Intresse för mobilitet till området från LU-studenter 
på framförallt Humanistiska och teologiska fakulte-
terna och Medicinska fakulteten

• Utbytesavtal med några av de högst rankade 
lärosätena i området

• LTH:s medlemskap i nätverket Global Engineering3

MÖJLIGHETER

• Stort intresse från studenter i vissa länder i området 
att studera vid LU

• Intresse från vissa MENA-lärosäten att samarbeta 
med LU 

• Tillgång till stipendiemedel i vissa länder

• Etablerade nätverk och kontakter som kan under-
lätta samarbeten i tider av geopolitisk instabilitet 
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Forskningssamarbete

De största sampubliceringsländerna i regionen är Israel, Iran, Saudiarabien och Egypten. 
Israel återfinns på plats 32 över LU:s sampubliceringsländer globalt.  

Totalt uppvisar LU:s sampublikationer med aktörer i 
området en uppåtgående trend. På organisationsnivå 
återfinns Tel-Aviv University och Technion – Israel 
Institute of Technology, Israel, University of Tehran, Iran 
och University of Jordan, Jordanien i topp, tillsammans 
med två sjukhus i Saudiarabien och Israel. 

LTH har flest sampublikationer i området, följd av 
den Medicinska fakulteten. Bilden nedan visar LU:s 
sampubliceringsmönster i MENA-länderna. 

Cirklarnas storlek återspeglar omfattningen på sampublikationerna med LU 2017–2021 och färgerna visar sampubliceringsmöns-
ter mellan lärosätena i området. Informationen hämtad från LUCRIS.

I EU:s ramprogram för forskning och innovation, 
Horizon 2020, beviljades LU-forskare under pro-
gramperioden 2014–2020 medel för 23 projekt med 
partner från området. Huvuddelen av projektdeltagan-

dena är från Israel och Tunisien, men även Bahrain, 
Egypten, Jordanien, Libanon, Oman och Saudiarabien 
finns representerade. 
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Utbildningssamarbete

LU har för närvarande 21 avtal med 14 lärosäten i MENA-länderna, varav 13 är universi-
tetsövergripande. 

Mobiliteten är relativt begränsad. Mest omfattande 
mobilitet genomförs med University of Jordan och 
American University of Beirut, vilka även är de lärosä-
ten i området med högst söktryck bland LU:s studen-
ter. För båda dessa avtal är den utresande mobiliteten 
större än den inresande. Totalt sett är mobiliteten till 
och från området relativt balanserad. Antalet ansök-

ningar är mest omfattande från de Humanistiska och 
teologiska fakulteterna, Medicinska fakulteten och 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Det finns intresse på fakultetsnivå att vidareutveckla 
samarbetet i området, framförallt med Israel, men 
även med Jordanien (M) och Marocko, Qatar och 
Kuwait (S). 

Avtal: 20

Partner: 14

Informationen hämtad från SoleMOVE

MENA

LU har haft flera Erasmus+ International Credit 
Mobility (ICM)-projekt i området från 2015 och framåt. 
Följande länder finns representerade i projekten: 
Egypten, Iran, Israel, Jordanien, Palestina och Tunisien. 
Majoriteten av samarbetena sker med lärosäten som 
LU redan har mobilitetsavtal med. Inga STINT-projekt i 

området med LU-deltagande har beviljats de senaste 
10 åren.

Iran är det land i området varifrån flest betalande 
studenter rekryteras. Under 2023 görs marknadsfö-
ringsinsatser i Iran.
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Nätverks- och innovationssamarbete

Det finns för närvarande inget universitetsövergri-
pande partnerskap i MENA-området.

LTH är medlem i Global Engineering3, ett nätverk 
av 70 partneruniversitet för studentutbyte inom 
ingenjörsutbildningar. Nätverket har tre medlemmar 
i området: American University in Cairo, Egypten, 
Technion – Israel Institute of Technology, Israel, och 
Khalifa University of Science and Technology i För-
enade Arabemiraten.

Via Vinnova drivs Israel-Sweden Innovation Initiative 
som benämns ”The Connector”. Initiativet har sin 

utgångspunkt i att både Israel och Sverige är länder 
som kontinuerligt återkommer som högt rankade 
länder vad gäller innovation. Under senare år har tre 
områden varit i fokus: 1) AgTech and Food Tech, 2) 
Digital Health samt 3) Industry 4.0. Baserat på att Tel 
Aviv University utgör noden för många av sampubli-
kationerna med LU ter det sig som angeläget att LU 
under kommande år engagerar sig ytterligare i ”The 
Connector”.
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LU:s mobilitetsavtal i MENA

EGYPTEN

• American University in Cairo (AUC)

• Cairo University (2)* 

IRAN

• Ferdowsi University of Mashhad 

• University of Tehran

ISRAEL

• The Hebrew University of Jerusalem (3)*

• Bethlehem University (2)*

• Technion-Israel Institute of Technology 

*Antal avtal inom parentes om fler än ett

JORDANIEN

• Jordan University of Science and Technology

• University of Jordan (2)*

• Yarmouk University 

LIBANON

• American University of Beirut (AUB) (2)*

PALESTINA

• Bethlehem University

TUNISIEN

• University of Carthage 

• University of Sfax
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MENA  
– färdplan 2023

• Initiera en översyn av befintliga mobilitetsavtal

• Fokusera på väletablerade och välfungerande 
samarbeten med bl a starka sampublicerings-
aktörer. Möjligheterna att utvidga dessa 
samarbeten bör prioriteras i förhållande  
till att söka nya samarbetspartner.
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